ใบสมัครงาน
โรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ผูส้ มัครต้องพิมพ์หรื อเขียนข้อความในใบสมัครด้วยลายมือ
ตนเองอย่างชัดเจน และเขียนข้อความให้ละเอียดทุกข้อ

ปิ ดรู ปถ่ายหน้าตรง
2” x 2 ½”

สมัครงานในตาแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………………………………
เขียนที่ …………………………………………………………………
วันที่ …………….. เดือน ………….………………… พ.ศ. …………
1.

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………….….……………………….. นามสกุล ….…………………………………………………………...
ชื่อภาษาอังกฤษ
(………………………………………………….)
(………………….…………………………………………)
2. เกิดวันที่………..… เดือน ………………………………. พ.ศ. ……..……. อายุ ……… ปี น้ าหนัก…………… กก. ส่ วนสู ง ………… ซม.
เชื้อชาติ………..…….สัญชาติ….……………………….ศาสนา …………..…………………. ตาหนิ ……………………………………………
บัตรประชาชนเลขที่ ……………………………………… ออกให้ ณ ที่วา่ การอาเภอ …………………………….จังหวัด…………………………
3. ภูมิลาเนาเดิมอยูบ่ า้ นเลขที่…………………… หมู่ที่ ………………. ตรอก/ซอย ……………….……….. ถนน …………………………………..
ตาบล/แขวง ………………………………….. อาเภอ/เขต ………………………….จังหวัด ……………...……. รหัสไปรษณี ย ์ ………………...
4. บ้านที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที…
่ ………………… หมู่ที่ ……………..…. ตรอก/ซอย ………………….……….. ถนน …………………………………..
ตาบล/แขวง ………………………………….. อาเภอ/เขต ………………………….จังหวัด ……………...……. รหัสไปรษณี ย ์ ………………...
สถานที่ติดต่อถึงท่านได้เร็ วที่สุด ……………………………………………………………..…….โทรศัพท์ ………….……………..…………….
5. อุปสมบท  ยัง  แล้ว ณ วัด ………….………………………………………….…………. พ.ศ. ……………………………………
6. เรี ยนสาเร็ จวิชารักษาดินแดนปี ที่ ………………… จะถูกเกณฑ์ทหารใน พ.ศ. ………………………….……….……… ได้รับการยกเว้น เพราะ
………………………………………………………………….. รับราชการทหารแล้วเมื่อ พ.ศ. ………….…………………… โดยประจาการ ณ
……………………………………………………………………………… จังหวัด ………………………………………………………………..
7. บิดาชื่อ …………………………… นามสกุล …………………………………อายุ ……… ปี  ยังมีชีวติ อยู่  ถึงแก่กรรมแล้ว
เชื้อชาติ …………………………… สัญชาติ …………………………….. ศาสนา ………………….. อาชีพ …………………………………….
8. มารดาชื่อ ………………………… นามสกุล …………………………………อายุ ……… ปี  ยังมีชีวติ อยู่  ถึงแก่กรรมแล้ว
เชื้อชาติ …………………………… สัญชาติ …………………………….. ศาสนา ………………….. อาชีพ …………………………………….
9. จานวนพี่ชาย …………… คน พี่สาว ………….. คน น้องชาย …………… คน น้องสาว …………… คน
10. ปัจจุบนั ท่านยัง
 โสด  สมรสแล้ว  หม้าย หย่า  แยกกันอยู่
คู่สมรสชื่อ ………………………………………………. นามสกุลก่อนสมรส (กรณี ภริ ยา) ………………………………………………………
อายุ ………………. ปี อาชีพ ………………………………………. ทางานที่ ……………………………………………………………………
รายได้ประมาณเดือนละ ………………………………. บาท ทะเบียนสมรสเลขที่ ………………………..………………. ออกให้ ณ อาเภอ
……………………………………………………………….. จังหวัด ……………………………………………………………………………….
11. จานวนบุตร (ของผูส้ มัคร)
ที่

ชื่อ

วัน เดือน ปี เกิด

อายุ/ปี

สถานศึกษา

-212. การศึกษา (ของผูส้ มัคร)
ระดับการศึกษา

ปี ที่เข้ าศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาที่ได้รับ

แผนกหรือสาขาวิชา

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่นๆ
13. กิจกรรมพิเศษในสถานศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ หรื อวุฒิพิเศษ …………………………………………………………………………………………………..
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. ความรู้ภาษาไทยถิ่นต่างๆ และภาษาต่างประเทศ ( เติม 
ภาษา……………………………….. อ่าน   
ภาษา……………………………….. อ่าน   
ภาษา……………………………….. อ่าน   

 พอใช้  ดี  ดีมาก ในช่องว่าง )
ฟัง    เขียน    พูด   
ฟัง    เขียน    พูด   
ฟัง    เขียน    พูด   

16. ขณะนี้มีอาชีพ ………………………………………………………… ตาแหน่ง …………………………………………………………………..
สถานที่ทางาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี เข้าทางาน ……………………..…………. มีรายได้เดือนละ …………………….…… บาท วันละ ………………..………… บาท
ชื่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนายจ้าง…………………………………………………………….. โทรศัพท์ ………………………………………………..
17. ประสบการณ์ในการทางานหรื อการรับราชการ (ให้ระบุประวัติการทางานเริ่ มด้วยครั้งหลังสุ ดไปจนถึงครั้งแรก เรี ยงตามลาดับ )
ระยะเวลาที่ทางาน
จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.

นายจ้างหรื อส่ วนราชการ

สังกัดและที่ต้ งั

ตาแหน่งลักษณะ
งานในหน้าที่

เงินเดือนสุ ดท้าย

สาเหตุที่ออก
หรื อย้าย

-318. ผูท้ ี่รู้จกั คุน้ เคยและสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
18.1 ชื่อ …………………………………………….. อาชีพ ………………………………….. เกี่ยวข้องเป็ น…………………………………...
่ ………………………………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………………….
สถานที่ทางานหรื อที่อยู…
18.2 ชื่อ …………………………………………….. อาชีพ ………………………………….. เกี่ยวข้องเป็ น…………………………………...
่ ………………………………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………………….
สถานที่ทางานหรื อที่อยู…
19. ข้าพเจ้า  เคย  ไม่เคย ต้องโทษคดีอาญา ถ้าเคยมีความผิดฐานใด………………………………………………………………………...
……………………………………………………. กาหนดโทษจาคุก ………………………. ปี ……… เดือน…………………………………วัน
พ้นโทษเมื่อใด …………………………………………………………. ปรับบาท (ถ้าหากได้รับรอการลงโทษหรื อโทษอย่างอื่นให้ระบุไว้ดว้ ย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20. รายละเอียดอื่นๆ
20.1 ท่านสมัครงานในโรงพยาบาลนี้เป็ นครั้งแรก
 ใช่  ไม่ใช่ เป็ นครั้งที่ ………………………………………………..
20.2 ท่านสามารถปฏิบตั ิงานนอกเวลา (OT)
 ได้  ไม่ได้ เพราะ ……………………………………………………
20.3 ท่านมีญาติพี่นอ้ ง หรื อเพื่อนในสานักงานฯ นี้หรื อไม่  มี  ไม่มี
ถ้ามี 20.3.1 ชื่อ-สกุล ………………………………… ความสัมพันธ์ ……………………………………… ฝ่ าย …………………………….
20.3.1 ชื่อ-สกุล ………………………………… ความสัมพันธ์ ……………………………………… ฝ่ าย …………………………….
20.4 หากโรงพยาบาล มีความประสงค์จะจ้างเข้าทางาน ท่านสามารถเข้าปฏิบตั ิงานภายใน …………….. วัน ……………………….. เดือน
20.5 ปัจจุบนั ท่านเป็ นสมาชิกชมรม หรื อสมาคมใด ………………………………………………………………………………………………..
20.6 ใครเป็ นผูแ้ นะนาให้ท่านมาสมัครงานที่โรงพยาบาลสามโคก………………………………………………………………………………..
20.7 โปรดแสดงความคิดเห็น เพราะเหตุใดท่านจึงสมัครเข้าทางานกับ โรงพยาบาลสามโคก……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครเป็ นความจริ งทุกประการ ถ้าหลังจากจ้างข้าพเจ้าเข้าทางานแล้วพบว่าข้อความใน
ใบสมัครงานเอกสารที่นามาแสดง หรื อรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็ นความจริ ง โรงพยาบาลสามโคก มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงิน
ชดเชยหรื อค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้ น

( ลงชื่อ )………………………..……………………… ผูส้ มัคร
( ………………………………………………. )
วันที่.....................................................................................

